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Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

Orientação aos ingressantes SISU 2020.2
Chamada Regular à 3ª chamada

Prezado(a) Estudante Ingressante SISU 2020.2,

Informamos que a matrícula no período letivo 2021.2 será realizada internamente
pelo setor de Matrícula no período previsto de 19/07/2021 a 06/08/2021, não
sendo necessário o candidato realizar quaisquer procedimentos via sistema. O
acesso ao portal do estudante (Portal Sagres) estará disponível para impressão do
comprovante de matrícula a partir do dia 09/08/2021.
Para gerar tal comprovante, siga o passo a passo abaixo:
1. Acessar o site da UEFS/DAA;

2. Acessar o Sagres (menu da lateral direita);
3. Clicar em "Primeiro acesso?";

4. Informar o e-mail e clicar em "Enviar"; (O e-mail deverá ser o mesmo
informado na inscrição do SISU);

5. Consultar o e-mail (Caixa de Entrada e Spam) e verificar o usuário e senha
encaminhados;
6. Acessar o Sagres;

7. Informar usuário e senha recebidos;

8. Acessar "Portal do Aluno" no menu superior da página;
9. Acessar o menu na lateral direita da página;
10. Comprovante de matrícula;

Importante: A Confirmação de Matrícula acontecerá no início do semestre letivo,
no período de 10/08/2021 a 20/08/2021, de forma online, mediante envio de email ao respectivo Colegiado de curso, com o Termo de Compromisso devidamente
preenchido, como forma de ratificar o interesse na ocupação da vaga. O Colegiado
fará as devidas orientações sobre como proceder.

Atenção:
- o procedimento de confirmação de matrícula (em substituição à assinatura da ata
- conforme edital - acontece na primeira semana de aula) é realizado por envio de
e-mail pelo estudante ao Colegiado do curso, através do envio do Termo de
Compromisso devidamente preenchido;

- o Colegiado deve enviar à DAA a lista de estudantes que confirmaram a matrícula.
Sugerimos o envio da planilha de confirmação pelos Colegiados à DAA no início do
mês de setembro (até dia 06/09/2021).
Feira de Santana, 20 de julho de 2021
Vera Aparecida Fernandes Martin
Pró-Reitora de Ensino de Graduação em Exercício

